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Súhrn
Autor predkladá pohľad na pijanské motívy v slovenskej ľudovej slovesnosti . Hodnotenia pitia alkoholických nápojov nie sú jednotné. Autor preto tieto postoje rozdelil do štyroch skupín na postoje pozitívne k pitiu, negatívne, bagatelizujúce a racionalizujúce postoje . Pre lepšiu
ilustráciu diskutovanej problematiky prikladá autor ku každému pohľadu a názoru aj krátke
ukážky.
Autor sa domnieva, že ľudová slovesnosť, ale aj súčasné moderné umenie patria k formujúcim faktorom dozrievajúcej osobnosti dieťaťa a mladého člove ka , s čím treba vo výchovnom
procese počítať.
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Turček

K. : THE MOTIVE OF ALCO HOL IN SLOVAK FOLK
SPEECH AND IT'S POSSIBLE INFLUENCE TO CREATION OF
ATTITUDES TOWARDS ALCOHOL IN CHILDREN AND YOUNG
PEOPLE

Summary
The author presents a view on drunkard motives in Slovak folk speech (songs, fairytales
and phraseology). There are no fixed evaluations of drinking alcohol drinks. Because of this ,
different attitudes were classified into four groups - positive attitudes to drinkink, negative ,
belittle and rationalisation attitudes. Short passages to each attitude are presented for a beUer
illustration of the discussed theme, too.
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NOSTI A JEHO MOŽNÝ VPLYV NA TVORBU POSTOJOV K NEMU U DETÍ
A MLADÝCH ĽUDí
The author supposes that the folk speech but also present-day modern art both belong to
fa ctors modifying the maturing personality of child and young people, so that this should be acce pted in th e process of upbringing.
K ey w o r ds: Slovak folk speech - alcohol motives

Už v minulosti sme sa zaoberali vplyvom našej Iudovej slovesnosti na tvorbu postojov dieťaťa k alkoholu (Turček M . st . a Turček K., 1982). Slovenská Iudová spisba aj piesne priam hýria zmienkami o alkohole a jeho účinkoch . Domnievame sa, že
tak, ako aj iné umelecké útvary, aj rôzne formy Iudovej tvorby môžu spolupôsobiť
pri vytváram postojov a formovam štýlu správama sa zrejúcich osobností.
Pri podrobnejšom štúdiu uvedenej problematiky vieme nájsť v týchto prameňoch
aj isté protiklady v hodnotem alkoholu. Táto téma nás svojou zaujímavosťou a pestrosťou opäť zaujala. Pre jej rozsiahlosť si však dovoIujeme o nej aspoň v krátkom
rozsahu poreferovať .
Postoje k alkoholu v Iudovej slovesnosti môžeme v podstate rozdeliť do štyroch
skupín:
A. Pozitívny postoj
al sila;
bi moc;
CI priaznivý účinok na rozumové schopnosti;
dl liek na telesné a duševné zdravie;
el zbližujúci účinok alkoholu, zlepšovanie nálady;
fi chuť, obživa.
B. Negatívny postoj
al agresivita;
bi tlmiaci, omamný, "ohlupujúci" účinok alkoholu;
CI negatívny vplyv na povahové vlastnosti, zmženie sebakontroly a správarue .

C. Bagatelizujúce postoje
D. Racionalizujúce postoje
AdA!
al Motív posilnenia či znásobenia sily vypitím vína je jedným znajčastejších
zobrazem účinku alkoholu na človeka , a objavuje sa vo viacerých rozprávkach .
Napr.: " .. .i jemu sa hlava zatočila a málo chýbelo, že už z nôh nespadol, ale sa
veru pochlapil, postavil sa mocne na nohy, šiel k stolu, zjedol za plný tamer polievkya vypil za plný pohár vína . A to ho veru dobre posilnilo." (Mahuliena zlatá panna).

Alebo: ... "Ej", povie, "či som ja tak oslabol, že už ani ten meč neudvihnem?" probuje ešte raz, ale nič . "No ale, veď tu pohár vína, potúžim sa." Ako vypil ten pohár
vína, priam akoby bol za sto chlapov sily nalial. Prikročil k stene a ten meč zosňal
už teraz ako pierce i opásal si ho . (Dobrý strelec).
A ešte: "Tu sa jej srdce prvý raz, ako tam bola, zradovalo, ale sa začala aj o Lomidreva báť, bo ten jej muž bol veImi mocný. Už ho len usadila vedIa seba a hneď
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mu doniesla za pohár vína, aby sa IÚm potúžil, že

hneď

tri razy mocnejší bude ..
(Lomidrevo alebo Valibuk) .
vplyv vypitia si na zí skani e

bI Podobne sa prezentuje pozitívny či čarovný
moci .
Napr.: " ... Tam a tam", povedá, "na tej lúke, pod tým a tým vrchom, jesto jedna
studňa, ktorá je všade dookola drahými kameni obkladená. Ja tam chodím každý
deň od Boha deň na poludnie a z tej studne mi vyjde v ústrety jeden jeleň, ktorý mi
nesie holbu vína a jeden ručIÚk. Keď to víno vypijem, jednou stranou ručIÚka sa
utriem, vládzem pol svetom ... " (Vintalko).
d Motív pozitívneho účinku alkoholu na rozvoj rozumových schopností tiež
nie je v slovenských Iudových rozprávkach zriedkavý. Napr. v rozprávke Divostvorný lovec: "Pri obede sa zachcelo bašovej žene, čo len na jazyk pustiť tej tokajči
ny, ktorú títo vychvaIovali, že to na nej tak vyrástli a od nej zmúdreli ku všetkým
kumštom sveta."
dl Priaznivý účinok alkoholu na zdravíe sa vyzdvíhuje napr. v prí sloví : "Mladá žena, hus pečená, holba vína - najlepšia od suchotín medicína!"
Alebo v piesni : "PáIenuoška, dobrá strova, kod ju mán, ňechcen doktora .
Chojťeže mi s krsmi doňiesť, odíďe mi šecka bole sť" .
PáIenuoški tu máš horbu, masť na rani ve Imi dobrú.
Napiže sä smelo ešťe, buďe s ťebä chlap na meste" .
(Poloczek, 1952).
elO účinku alkoholických nápojov na zlepšovanie nálady a zbližovanie sme
tiež našli viac zmienok a zobrazeIÚ . Napr.: "Takto mať z čoh o a neužiť !" "A veru
pravu máš," povie sám vrchnák. "Tu zmyšiem sa o hlade a smäde na tom koni . Daj
za sklenku!" Kramár dal za sklenku tuhého nápoja; ale keď po sklenke vypili
a chlapi sa rozjarili, potom už sklenka naháňala sklenku. Kým polnoc prišla,
chrápali tí už každý v svojom kúte a ten na tom koni colingal sa zboka nabok, dobre
že nespadol a krk si nevyslopil (Klinko a Kompit král) .
V uvedenej ukážke sa, pravda, objavuje súčasne aj tlmivý účinok opojenosti,
ktorá potom viedla k zanedbaniu povinnosti .
fi Jedným znajčastejších hodnoteIÚ alkoholických nápojov v rozprávkach je
ich vyzdvihovanie ako dôležitej súčasti potravy, prípadne sú vyzdvihované ich
chuťové vlastnosti.
Napr.: "Deti mojo," pódá jim, "zajedzteže si mi potom tam pri tom óse, eby ste se
mi tam hladom neumorili ." A oni si nabrali ešte aj vína, eby si mali ším zapíjet
a tak išli ... koláše, pešenu len tak pchali a víno lokali do sebe ... " (Popelvár - hnusná tvár) .
Alebo: A tu pred všetkýmí vytiahol z kapsy obrus a rozkázal si: "Obruštek, prestri sa!" Čo len živo zažiadal, priam bolo všetko na obrúsku, samé vyberané jedlá
a pečienky . Vínko, rozumie sa, chýbať nesmelo. A toho dobre potúžil sa a - za spal
(Na Boha s kyjom) .
A ešte inde : Janko sa prebudiu a kráI mu povedau: "Syn môj, hodný si chlap!"
PotIapkau ho po pleci, dau mu pohár vína a okruh chleba a zasek ho pustiu ku jeho
húskam ... (Zlý brat).
Ako vidíme, viaceré zobrazenia pitia alkoholických nápojov a jeho pozitívnych
účinkov môžu práve v nezrelej detskej mysli takmer nebadane, larvovane vytvárať
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istú
sa .

zvedavosť, očakávania, či

priamo neuvedomovaný akceptujúci postoj k napitiu

Ad BI

V rôznych útvaroch ľudovej slovesnosti sa môžeme stretnúť aj s kritickými
postojmi a hodnoteniami alkoholických nápojov a ich konzumácie .
al Popis či poukázanie na prejavy agresivity, súvisiacej s pitím, nachádzame
vo viacerých prameňoch ľudovej slovesnosti . Vyberáme ukážku:
"Mužu, mužu, čo ma biješ,
ja ti robim a ti piješ,
ja ti robim robotičku
a ti piješ palenečku" . (Poloczek, 1952).
Nič nerobi, karti sa hra,
A inde: "Č o ja smutna, utrapena
čo ja robit mam,
palenku pije, palenku pije
keď ja toho muojho muža
a keď pride z krčmi domof,
opitieho mam.
so mnou sa bije". (Poloczek, 1952).
A aj v pri slovi : "Kde sú pitky, tam sú i bitky" (Záturecký, 1974).
bI O tlmivom a niekedy až ohlupujúcom účinku vypitého alkoholu vypovedajú viace ré rozprávky.
Napr.: .. ."Keď vody nanosil, postavila starého ku kotlu, aby tú vodu varil, a keď
už bude vrieť, aby ju zobudil. Ale Ľudmila doniesla starému mocného vína, takže od
neho zaspaL .. " (Radúz a Ľudmila).
Alebo v prisloviach: "Pálené otvára hubu aj nemému"
"Vínko hreje , vínko páli, vínko múdre hlavy šiali"
(Záturecký, 1974).
CI Zaujímavý popis devastácie povahových vlastností v dôsledku závislosti od
alkoholu sme zachytili tiež v niektorých rozprávkach. V jednej z rozprávok sme našli aj zosmiešňujúce postoje okolia k opilcovi a popis palimpsestu u jednej z postáv,
a v závere rozprávky aj úspešné rozhodnutie tejto postavy zanechať pitie, ktoré priviedlo protagonistu k zásadnej pozitívnej zmene života: "Tu ako prejdú bránu, váľa
sa tam jeden otrhaný opitý vojak v blate a druhí sa na ňom smejú ... Milý pijan sa
o chvílu preberá a vytiera oči od blata; nevedel nič, čo sa bolo porobilo. Len to znal,
že do mesta nesmie a domov tiež ... ", n " .potom si už aj otca aj matku udobril, poslal
po nich, aby aj oni prišli na tú svadbu ... so svojou žienkou žil šťastlive a pijanom ho
viac nepozvali , lebo sa od tých čias nikdy neopil" (Pijan).
V inej rozprávke (O človeku, čo nikdy nehrešil) sa dočítame pomerne zriedkavejší , ale o to poučnejší pohlad na škodlivý účinok alkoholu na povahu a správanie
č loveka , ktorý podcenil účinok alkoholu: n" . Opiť sa? Hm, to by azda bol najmenší
hriech, veď tým nikomu nezhreším! Čože? Opijem sa, prídem domov, vyspím sa bude koniec veci, a mám pred čertom pokoj!" ... a pošiel do hostinca, kde plným
skleniciam hodne podíval sa na dno. Príde domov. Tu hneď proti svojmu obyčaju
začal robiť garazdu. Na nešťastie, rozplakalo sa malé vnúčatko a on chcel ho udrieť
'po chrbte - udrel ho po hlave, že hneď na večnosť onemelo. Tu naraz nebolo hroma,
ani paroma, ani čerta, ani svätého, ani Boha, ktorého by sa nebol pospomínal,
ktorému by nebol rúhal sa. Tak, hra, čo nerobí ožranstvo! Keby nebol opil sa, mohol
svätý umrieť - a potom nebolo väčšieho zlolajca, zlodeja a zbojníka od neho! Bo,
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vraj, najtiaž len raz opiť sa, potom to ide ako po remesle. A ten čierny v pekle radoval sa mu a raduje sa podnes, že nie nadarmo vymyslel pálenku!
Kritické postoje k abúzu alkoholu, ako ich vyjadrujú rôzne útvary ľud ovej s lovesnosti, môžeme oprávnene považovať za isté elementárne psychohygienické ponaučenia, ktoré sa takouto prístupnou formou predkladajú vIÚmavému detskému či
dospievajúcemu poslucháčovi . A pokiaľ sa objavujú aj v piesňach a porekadlách,
oslovujú aj dospelých. Pravda, o ich efektivite si nemôžeme robiť žiadne ilúzie.
Ad CI
Viaceré zmienky o pití alkoholických nápojov síce toto neospevujú ako dobrú
či užitočnú vec, zľahčujú však nepriaznivé účinky jeho konzumácie. Č asto sa bagatelizujúce postoje prejavujú formou úsmevného chápania a vIÚmania opitých . Aj
keď z nich teda možno vycítiť uvedomovanie si škodlivosti alkoholu, tento postoj zaraďujeme predsa k ostatným nevhodným postojom. Domnievame sa, že práve
zľahčovanie škodlivosti takéhoto počínania si môže v mladom človeku vie sť neskôr
k jeho nestriedmosti.
Napr.: "Sedem tvých radostí, žena popilá,
budem vám vyprávať, kde sa opila.
U Martinka prvý raz, u Čányka druhý raz,
došla ona k Dubaj ovi , napila sa zas.
Vypila len troštičku, pollitrovú fľaštičku,
Nemohla si vytiahnuť z blata nožičku .
Po blate sa válala, na pálené volala,
Pálené, pálené, buď pochválené!"
A pripustime si, že sme denne svedkami, ako naša mládež skutočne práve takto
vIÚma opitého na ulici - skôr s humorom a iróniou, než s odporom. Nemá tento postoj sama zo seba. Veď si uvedomme, ako často počujeme v rozhovoroch vychvaľovanie sa heroickými pijan skými výkonmi pri najrôznej ších príležitostiach. Dozvedáme sa, ako sa lámu osobné rekordy v skonzumovaIÚ neuveriteľných množstiev
alkoholických nápojov, pričom referujúci boli úplne v poriadku, čo v š eličo boli
schopIÚ robiť aj po napití, aké to bolo fantastické sa tak nap iť atď . Ak takéto výroky deti a mládež počujú od svojich výchovných "autorít", je veľmi pravdepodobné, že
sa s ich postojmi identifikujú, osvoja si ich a budú ich aj vo svojom živote reprodukovať.

Ad DI
K posledne uvedeným majú blízko aj racionalizujúce postoje k pitiu. Tieto
síce pripúšťajú samotný fakt nemierneho pitia daného protagoni stu, ospravedlňujú
ho však pod rôznymi zámienkami .
Napr. : "Pil- zomrel, nepil - zomrel"
"Svätí boli - vínko pili" (Záturecký, 1974)
Racionalizujúce postoje však na rozdiel od predchádzajúcich predsa len obsahujú aspoň fragment kritického náhľadu na škodlivosť a ne správnost svojho pitia .
Môžeme ich ale chápať ako ospravedlnenie vlastnej neschopnosti a niekedy i neochoty konštruktívne riešiť svoju situáciu a abúzus .
Uvedenými ukážkami sme si dovolili ilustrovať rôznorodosť pohľadov na pitie
v našej Iudovej tvorbe . Pripúšťa me, že ľudová rozprávka, pieseň či porekadlá vznikali v inej dobe, v iných podmienkach. Spoločensk~konomický vývin, ktorý je pri-
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rodzenou súčasťo u života každého národa, priniesol a prináša aj nové životné zvyklosti (samozrejme, že medzi inými aj pijanské zvyky a rituály), ktoré sa následne
odrážajú aj v umeleckom stvárnení.
Je nepochybné , že útvary, akými sú pôvodná Iudová rozprávka, porekadlá a Iudové piesne, v súčas nosti zohrávajú v živote detí inú rolu, než u minulých generácií.
Ešte v dobe nášho detstva sa prezentovali ovela častejšie, než dnes, a preto istotne
aj viac vplývali na predstavivosť a prežívanie vtedajších detí. Významnú úlohu
v zmene role útvarov Iudovej slovesnosti v súčasnosti spôsobil aj mohutný rozvoj
modernej kultúry a mediálnej techniky, ktorá svojím charakterom a možnosťami
odklonila pozornosť dnešnej mladej generácie od tradičnej Iudovej tvorby.
DovoIujeme si však v tejto súvislosti poukázať na skutočnosť, že aj moderná literatúra a dramatické umenie prezentuje početné alkoholické a fajčiarske expresie,
ktoré môžu vo vyššie diskutovaných súvislostiach zohrávať taktiež negatívnu výchovnú rolu. Preto ponúkame na zváženie všetkým zainteresovaným pracovníkom
(spisovateIom, scenáristom, režisérom, hercom, a rôznym ďalším umeleckým tvorcom), či nie je možné zobraziť najrôznejšie silné pohnutia citov a vnútorného napätia aj inak, než zapálením cigarety či naliatím a vypitím alkoholického nápoja. Na
pripadnú námietku, že sa takto mnohí Iudia v napätých situáciách skutočne správajú, chceme pripomenúť, že aj iní, teda nefajčiari či abstinenti alebo umiernení
konzumenti alkoholu tiež vo svojom živote prežívajú a aj prekonávajú početné úskalia a emočné pohnutia . Pripúšťame, že zobrazenie ich pocitov bez tak paušálne
používanej cigarety či pohárika by si však určite vyžadovalo oveIa väčšie umenie
tvorcu aj interpreta.
Neradi by sme poslednými riadkami vyvolali ironický úsmev čitatela, ako nerealistickí a naivní . Predsa sa však domnievame, že aj nami uvedené vplyvy môžu
zohrávať vo výchove dozrievajúceho jedinca určitú, aj keď ťažko odhadnutelnú rolu.
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